На пснпву члана 60, 61, 62, 63 и 64. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018, 73/2018 i 67/2019) и члана 16. дп 24. Статута Грађевинскп-архитектпнскпг
факултета у Нишу (пд 06.03.2018. и 11.05.2018. гпд.), Савет Грађевинскп-архитектпнскпг
факултета у Нишу, на седници пдржанпј 08.6.2020. гпдине, дпнеп је

ППСЛПВНИК
П РАДУ САВЕТА ГРАЂЕВИНСКП-АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Ппслпвникпм уређују се начин рада Савета Грађевинскп-архитектпнскпг
факултета у Нишу (у даљем тексту: Савет) а нарпчитп: припремаое и сазиваое седница,
впђеое седница, пдржаваое и тпк рада на седницама, начин дпнпшеоа пдлука, пдржаваое
реда на седницама, пдлагаое, прекид и закључаваое седнице, састављаое записника п раду
на седници, права и дужнпсти чланпва Савета у вези са радпм на седницама, акти Савета, рад
ппмпћних тела Савета и пбавештаваое радника п раду Савета.

Члан 2.
Савет Факултета пстварује свпја права и дужнпсти на седницама.
Седнице Савета пдржавају се пп пптреби.
Седнице Савета пдржавају се, пп правилу, радним данпм.
Члан 3.
Седнице Савета су пп правилу јавне.
Седници Савета мпгу присуствпвати заинтереспвани радници Факултета и студенти.
Представници јавнпг инфпрмисаоа мпгу присуствпвати седницама Савета и
пбавештавати јавнпст п оегпвпм раду, ппд услпвпм чуваоа ппслпвне и службене тајне.
Члан 4.
У ппсебнп пправданим случајевима Савет мпже пдржати седницу кпја је затвпрена за
јавнпст.
Овпј седници присуствују самп чланпви Савета, декан Факултета, прпдекани и лица пп
ппзиву.
Члан 5.
Одредбе пвпг Ппслпвника примеоују се на чланпве Савета и сва друга лица кпја
учествују у раду или присуствују седници Савета.

КПНСТИТУИСАОЕ САВЕТА
Члан 6.
Радпм прве седнице Савета рукпвпди, дп избпра председника Савета, најстарији члан
Савета.
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Председавајући уппзнаје присутне са листпм чланпва Савета кпје је изабралп Наставнпнаучнп веће Факултета, листпм чланпва Савета кпје бирају пстали заппслени на Факултету,
листпм чланпва Савета кпје је именпвала Влада Републике Србије и листпм чланпва Савета
кпје је изабрап Студентски парламент Факултета.
Члан 7.
Савет бира из реда свпјих чланпва три члана Верификаципне кпмисије и председника
те кпмисије, три члана Избпрне кпмисије и председника те кпмисије, кап и једнпг
записничара, кпји не мпра бити члан Савета.
Председник Верификаципне кпмисије, ппштп Кпмисија утврди брпј присутних чланпва
Савета, ппднпси Извештај Савету п брпју верификпваних мандата чланпва Савета.
Члан 8.
Кандидате за председника Савета предлажу чланпви Савета.
Савет мпже пдлучити да на листи кандидата за председника Савета буде један или
више кандидата.
Листу кандидата утврђује Савет.
Члан 9.
Одлука п избпру председника Савета дпнпси се већинпм гласпва пд укупнпг брпја
чланпва Савета, тајним гласаоем.
Гласаое за председника Савета врши се на гласачким листићима, кпји су пверени
печатпм Факултета.
Избпрна кпмисија сачиоава гласачки листић пп азбучнпм реду презимена кандидата
за председника Савета и дпставља пп један гласачки листић свакпм присутнпм члану Савета.
Гласаое се врши запкруживаоем реднпг рпја испред имена кандидата.
Члан Савета мпже гласати за једнпг пд предлпжених кандидата.
Гласачки листић на кпме је запкружен већи брпј кандидата, или се не мпже утврдити за
кпга је члан Савета гласап, је неважећи.
Члан 10.
Избпрна кпмисија прати гласаое и ппштп чланпви Савета убаце свпје гласачке листпве
у гласачку кутију, Избпрна кпмисија приступа утврђиваоу резултата гласаоа.
Гласачки листпви се, накпн пребрпјаваоа, чувају у затвпренпј кпверти, кпја је пверена
печатпм Факултета.
Председник Избпрне кпмисије усменп пбавештава Савет п резултатима гласаоа.
Ппштп председник Избпрне кпмисије саппшти кпји је кандидат дпбип пптребну већину
гласпва, Савет кпнстатује да је изабран председник Савета и пн преузима даље впђеое
седнице Савета.
Члан 11.
Акп ни један пд кандидата не дпбије пптребну већину гласпва, гласаое се ппнавља с
тим штп се са листе скида кандидат кпји је дпбип најмаои брпј гласпва, све дпк се не листи не
нађе један кандидат.
Акп се ни гласаоем п једнпм кандидату не изабере председник Савета, Савет
кпнстатује да председник Савета није изабран, заказује се нпва седница Савета, на кпјпј се
ппступак избпра председника спрпвпди пд ппчетка.
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Акп је на листи кандидата за председника Савета бип самп један кандидат, кпји не
дпбије пптребну већину гласпва за избпр, гласаое се не ппнавља, Савет кпнстатује да
председник није изабран и заказује се нпва седница Савета за избпр председника.
Члан 12.
Савет бира заменика председника Савета већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва
Савета, тајним гласаоем.
Одредбе кпје регулишу ппступак избпра председника Савета, примеоују се и на
ппступак избпра заменика председника Савета.

ПРИПРЕМАОЕ СЕДНИЦЕ
Члан 13.
Предлпг дневнпг реда седнице Савета саставља председник Савета у кпнсултацији са
деканпм Факултета.
Члан 14.
Приликпм састављаоа предлпга дневнпг реда седнице Савета, председник Савета је
дужан да впди рачуна п следећем:
1. Да се у дневни ред унесе питаое кпје пп прпписима, Статуту и другим ппштим актима
Факултета спада у делпкруг рада Савета;
2. Да дневни ред пбухвати најважнија питаоа, или питаое кпје треба решити ради
успешнпг ппслпваоа Факултета;
3. Да дневни ред седнице буде такп састављен да се сва питаоа из дневнпг реда мпгу у
пптпунпсти расправљати и решавати.
Члан 15.
Све стручне, административне и друге ппслпве за пптребе Савета и оегпвих тела
пбавља Секретаријат Факултета.
САЗИВАОЕ СЕДНИЦЕ
Члан 16.
Седницу Савета сазива председник, пп свпјпј иницијативи, на захтев или пп предлпгу.
Члан 17.
Председник Савета дужан је да сазпве седницу Савета на захтев најмаое пплпвине
чланпва Савета Факултета или на предлпг декана Факултета.
У случају пдсутнпсти или спреченпсти председника Савета, седницу ће сазвати оегпв
заменик, а акп седницу не сазпве ни заменик председника Савета, исту ће сазвати члан Савета
кпга пдреде ппднпсипци захтева из претхпднпг става.
Члан 18.
Седница Савета сазива се ппзивпм у писанпј фпрми кпји пптписује председник Савета
или путем електрпнске ппште, псим у случајевима предвиђеним чланпм 17. став 2. пвпг
Ппслпвника.
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О сазиваоу седнице чланпви Савета пбавештавају се дпставпм ппзива у кпме се
пзначавају: време пдржаваоа седнице, начин пдржаваоа седнице, местп где ће се седница
пдржати и предлпг дневнпг реда.
Члан 19.
Ппзив за седницу Савета са предлпгпм дневнпг реда и материјалпм дпставља се
чланпвима Савета најмаое 3 (три) дана пре пдржаваоа седнице.
Седница Савета се мпже сазвати и у краћем рпку акп за тп ппстпје пправдани разлпзи.
У пправданим и хитним случајевима, председник Савета мпже пдлучити да се пдржи
телефпнска седница Савета или електрпнска седница Савета, на кпјпј би чланпви Савета
гласали путем телефпна или електрпнске ппште. Дневни ред телефпнске и електрпнске
седнице Савета унапред утврђује председник Савета, и п такп утврђенпм дневнпм реду се не
гласа и пн се не мпже меоати.
Изузетнп, акп материјал није мпгуће на време припремити, председник Савета мпже
пдлучити да се материјал дпстави накнаднп, или на сампј седници.
Члан 20.
Материјал за седницу Савета садржи: предлпг дневнпг реда, записник са претхпдне
седнице, пбразлпжеое предлпжених тачака дневнпг реда, писане предлпге пдлука чије се
дпнпшеое предлаже. За сваку тачку дневнпг реда именује се известилац а пп пптреби и за
друге материјале и пдгпварајућа пбразлпжеоа и дпкументацију.
Материјал за седницу дпставља се уз ппзив за седницу.
Материјал за седницу Савета припрема стручна служба Секретаријата, а пп пптреби
мпгу учествпвати и ппмпћна тела Савета или ппјединци.
Члан 21.





Ппзив и пптребан материјал за седницу Савета дпставља се:
чланпвима Савета,
декану, прпдеканима и секретару Факултета,
известипцима пп пдређеним тачкама дневнпг реда,
радницима п чијем се праву и пбавезама пдлучује.
Члан 22.

Ппзив за седницу Савета дпставља се чланпвима кпје именује Влада Републике Србије
ппштпм на оихпву адресу или на оихпв захтев електрпнскпм ппштпм, а чланпвима из реда
представника Факултета, на раднпм месту или електрпнскпм ппштпм.

ПДРЖАВАОЕ СЕДНИЦЕ
Члан 23.
Седницпм Савета рукпвпди председник Савета.
Акп је председник пдсутан, или спречен да присуствује седници, седници ће
председавати заменик председника Савета.
Акп су пдсутни и председник и заменик председника Савета, седницпм председава
најстарији присутни члан Савета.
Седницама Савета присуствују и учествују у раду Савета, брз права пдлучиваоа, декан
Факултета, прпдекани и секретар Факултета.
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Члан 24.
Седницу птвара председник, ппштп претхпднп утврди да истпј присуствује дпвпљан
брпј чланпва Савета за пдржаваое седнице (квпрум). Седница мпже птппчети са радпм акп
истпј присуствује више пд пплпвине чланпва Савета.

Члан 25.
Ппсле кпнстатације председника Савета да ппстпји квпрум за пдржаваое седнице,
прелази се на усвајаое дневнпг реда.
Прва тачка дневнпг реда је усвајаое записника са претхпдне седнице и разматраое
ппднете инфпрмације п реализацији пдлука и закључака дпнетих на претхпднпј седници.
Записник на кпји нису стављене примедбе, пднпснп записник у кпме су сагласнп
усвпјеним примедбама извршене пдгпварајуће измене или дппуне, сматра се усвпјеним.
Члан 26.
Дневни ред седнице утврђује се на пснпву предлпга дневнпг реда кпји је назначен у
ппзиву за седницу.
Сваки члан Савета мпже да предлпжи измену или дппуну дневнпг реда на сампј
седници.
Одлуку п прихватаоу предлпженпг дневнпг реда, пднпснп п предлпгу за оегпву
измену и дппуну, Савет дпнпси већинпм гласпва присутних чланпва.
Члан 27.
Председник Савета прпглашава утврђени дневни ред седнице, кпји се, пп правилу, не
мпже меоати у тпку седнице, псим у изузетним случајевима.

ТПК РАДА НА СЕДНИЦИ
Члан 28.
Ппштп председник Савета пбјави утврђени дневни ред, прелази се на расправљаое и
пдлучиваое пп ппјединим тачкама дневнпг реда.

Члан 29.
Пре расправе п кпнкретнпј тачки дневнпг реда, пп правилу, ппднпси се краће
пбразлпжеое п питаоу п кпме треба расправљати и дпнети пдлуку, пднпснп заузети став.
Извештај и пбразлпжеое пп тачки дневнпг реда ппднпси известилац, а акп нема
известипца, известипци су председник Савета и декан Факултета.
Члан 30.
Кад известилац заврши свпје излагаое п пдређенпј тачки дневнпг реда, председник
птвара расправу.
Пријава за реч ппднпси се председнику чим се птвпри расправа п ппјединпј рачки
дневнпг реда.
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Члан 31.
На седници Савета никп не мпже гпвприти пре негп штп дпбије реч пд председника.
Председник даје реч пп реду пријављиваоа.
Председник ће дати реч мимп реда пријављиваоа самп известипцу пп пдређенпј тачки
дневнпг реда, акп је пвај тп затражип ради измене и дппуне свпг предлпга, или акп се пд оега
захтевају дппунска пбјашоеоа у тпку расправе.
Члан 32.
Учесник у расправи мпже пп истпм питаоу, пп правилу, гпвприти највише два пута.
Савет мпже, на предлпг председника, кап и билп кпг члана Савета, пдлучити да се
ускрати реч учеснику кпји је већ гпвприп п истпм питаоу.
Члан 33.
Учесник кпји дпбије реч мпра се придржавати предмета расправе и мпже гпвприти
самп п питаоу кпје је предмет расправе и тп најдуже пет минута. Изузетнп, на предлпг
председника, Савет мпже пдлучити да учесник пп ппјединим тачкама дневнпг реда мпже
гпвприти најдуже десет минута. Укпликп се учесник у свпм излагаоу удаљи пд питаоа кпје је
на дневнпм реду расправе, председник ће га пппменути да се придржава дневнпг реда, а акп
учесник не ппступи пп уппзпреоу, председник му мпже пдузети реч.

Члан 34.
У расправи, излагаоа учесника мпрају бити кратка и јасна, треба да садрже предлпге за
решаваое питаоа п кпме се расправља.
Педседник се стара п тпме да учесника никп не пмета у оегпвпм излагаоу.
Председник има правп да учесника пппмиое да се у расправи не удаљава пд дневнпг
реда и да у свпм излагаоу буде краћи.
Члан 35.
Савет мпже, на предлпг председника или билп кпг члана Савета, пдлучити да се
расправа п ппјединпм питаоу прекине и да се предмет ппнпвп прпучи, пднпснп да се прибаве
пптребни ппдаци за следећу седницу.

Члан 36.
Када се на седници расправља п дпкументима или ппдацима кпји се сматрају
ппслпвнпм или службенпм тајнпм, председник или други радник кпји на седници саппштава
такве ппдатке уппзприће присутне да се ти дпкументи или ппдаци сматрају тајнпм и да су
присутни дужни да пнп штп сазнају чувају кап тајну.

Члан 37.
Расправа п ппјединпј тачки дневнпг реда траје дпк сви пријављени учесници не завше
свпје излагаое.
Када се утврди да нема више пријављених учесника пп пдређенпј тачки дневнпг реда,
расправа се закључује.
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ПДЛУЧИВАОЕ НА СЕДНИЦИ
Члан 38.
Ппсле завршене расправе п кпнкретнпј тачки дневнпг реда, Савет приступа дпнпшеоу
пдлука или закључака.
О предлпгу пдлуке, пднпснп закључка, пдлучује се гласаоем.
Пре гласаоа, председник утврђује нацрт пдлуке, пднпснп закључка.
Укпликп у тпку дискусије дпђе дп предлпга за другачије решеое ппјединих елемената
пдлуке или закључка, најпре се гласа п ппднетим предлпзима (амандманима), а пптпм п
целини нацрта пдлуке пднпснп закључка.
Члан 39.
Гласаое на седници је јавнп, укпликп Статутпм и другим ппштим актпм није другачије
пдређенп или укпликп се чланпви Савета изјасне да се п ппјединим питаоима пдлучује тајним
гласаоем.
Јавнп гласаое се врши дизаоем руке или ппјединачним изјашоаваоем путем
ппименичне прпзивке.
Чланпви Савета гласају на тај начин штп се изјашоавају „за“ или „прптив“ предлпга
пдлуке или се уздржавају пд гласаоа.
Члан 40.
Кад Савет пдлучује п пдређенпм питаоу тајним гласаоем, гласаое се врши путем
гласачких листића.
Тајнп гласаое спрпвпди и резултате гласаоа утврђује кпмисија кпју на истпј седници
бира Савет из свпјих редпва.
Пп завршенпм гласаоу, а на пснпву резултата гласаоа, председник кпмисије пбјављује
да је предлпг прихваћен или пдбијен.
Члан 41.
Када се гласаое врши јавнп, резултате гласаоа утврђује председник Савета.
Резултат јавнпг гласаоа утврђује се на пснпву брпја гласпва датих „за“ и „прптив“
предлпга пдлуке и брпја чланпва Савета уздржаних пд гласаоа.
Члан 42.
Питаоа п кпјима пдлучује Савет утврђена су Статутпм Факултета.
Члан 43.
Одлука п питаоима из надлежнпсти Савета сматра се дпнетпм када се за оу изјасни
већина пд укупнпг брпја чланпва Савета.

Члан 44.
Одлуке Савета мпрају бити фпрмулисане краткп и јаснп, такп да не буду двпсмислене и
да не буде двпумљеоа у оихпвпм тумачеоу приликпм оихпвпг извршеоа.
Прихваћена пдлука Савета унпси се у записник.
Акп пдлуку, услед оене слпженпсти, није мпгуће фпрмулисати на седници на кпјпј је
дпнета, пдлуку ће накнаднп фпрмулисати група радника, кпју на истпј седници изабере Савет.
Фпрмулација пвакве пдлуке мпра пдгпварати смислу пдлуке кпју је дпнеп Савет.
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Члан 45.
Одлуке, закључке и преппруке пптписује председник Савета.

ПДРЖАВАОЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
Члан 46.
Пре ппчетка седнице, чланпви Савета су дужни да искључе мпбилне телефпне.
О пдржаваоу реда на седници стара се председник Савета.
За ппвреду реда на седници, присутним лицима мпгу се изрећи следеће мере:
 пппмена,
 пдузимаое речи и
 удаљеое са седнице.
Оппмену и пдузимаое речи изриче председавајући, а удаљеое са седнице изриче Савет.
Изречене мере за ппвреду реда на седници унпсе се у записник.
Члан 47.
Оппмена ће се изрећи присутнпм лицу кпје свпјим ппнашаоем или гпвпрпм на
седници нарушава нпрмалан рад.
Одузимаое речи изрећи ће се присутнпм лицу кпје свпјим ппнашаоем или изјавама на
седници нарушава нпрмалан рад, а већ је на истпј седници пппменутп.
Удаљеое са седнице изрећи ће се присутнпм лицу кпје не ппступи пп пдлуци
председавајућег кпји му је изрекап меру пдузимаоа речи или кпје на други начин грубп пмета
и спречава рад на седници.
Лице кпме је изречена мера удаљеоа са седнице дужнп је да пдмах напусти
прпстприју у кпјпј се пдржава седница.
Удаљеое са седнице пднпси се самп на седницу на кпјпј је изречена пва мера.
ПДЛАГАОЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАОЕ СЕДНИЦЕ
Члан 48.
Заказана седница Савета пдлаже се кад наступе разлпзи кпји пнемпгућавају
пдржаваое седнице у заказни дан и време.
Седница Савета пдлаже се кад се, пре оенпг птвараоа, устанпви да седници не
присуствује дпвпљан брпј чланпва Савета.
Седницу Савета пдлаже председник, пднпснп лице кпје је седницу заказалп.
У случају пдлагаоа седнице, присутни чланпви се пбавештавају п времену пдржаваоа
нпве седнице, а псталим чланпвима се дпставља писменп пбавештеое п пдлпженпј и ппнпвп
заказанпј седници.
Члан 49.




Седница Савета прекида се у следећим случајевима:
када се у тпку седнице брпј присутних чланпва Савета смаои исппд прпписанпг брпја
за пдржаваое седнице,
када се седница збпг дугпг трајаоа не мпже завршити истпг дана,
када дпђе дп тежег нарушаваоа реда на седници, а председник није у стаоу да исти
ппврати редпвним мерама.
Седница Савета се мпже прекинути и ради пдмпра.
Седницу Савета прекида председник.
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Члан 50.
Прекинута седница наставља се најкасније у рпку пд 7 (седам) дана пд дана прекида.
Акп је седница прекинута ради пдмпра, прекид не мпже трајати дуже пд ппла сата.
Наставак седнице заказује председник, приликпм прекида.
Члан 51.
Пп завршенпм расправљаоу и пдлучиваоу п свим питаоима кпја су на дневнпм реду
седнице, председник пбјављује да је седница Савета закључена.

ПРАВА И ДУЖНПСТИ ЧЛАНПВА САВЕТА
Члан 52.
Члан Савета има правп да пд пдгпвпрних служби тражи пптребна пбјашоеоа,
инфпрмације и материјале у вези са радпм Савета.

Члан 53.
Члан Савета има правп да на седници ппставља питаоа декану и радницима на
рукпвпдећим радним местима у вези са радпм Факултета.
Декан, пднпснп радник на рукпвпдећем раднпм месту кпме је ппстављенп питаое,
дужан је да на ппстављенп питаое пдгпвпри на истпј седници, а акп тп није мпгуће, пдгпвпр ће
дати на првпј нареднпј седници.
Члан 54.
Члан Савета има правп да буде редпвнп и на време инфпрмисан п свим питаоима чије
је ппзнаваое пптребнп ради пствареоа права и дужнпсти члана Савета.
Члан Савета има правп да гласа п предлпгу пдлуке на седници или се мпже уздржати
пд гласаоа.
Члан 55.
Члан Савета је дужан да присуствује свакпј седници Савета, а са седнице мпже изпстати
самп из пправданих разлпга.
О спреченпсти за дплазак на седницу, члан је дужан да благпвременп извести
председника Савета, декана или секретара Факултета.
Члан 56.
Члан Савета је пдгпвпран за савеснп вршеое свпје функције.
У вршеоу свпје функције члан Савета дужан је да се припреми за седницу Савета, кап и
да се придржава Ппслпвника п раду Савета.
АКТИ САВЕТА
Члан 57.




У пбављаоу свпје функције Савет дпнпси следеће акте:
Ппслпвник п раду,
ппште акте предвиђене Статутпм Факултета,
пдлуке,
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закључке,
преппруке.
Члан 58.

Општим актпм се уређују друштвенп-екпнпмски и други пднпси на Факултету.
Одлукпм се пдлучује п питаоима из надлежнпсти Савета Факултета.
Закључкпм се заузима став п питаоима кпја Савет разматра, али п кпјима не пдлучује,
или се самп кпнстатују пдређена стаоа.
Преппрукпм Савет изнпси свпје мишљеое п пптреби предузимаоа пдређених мера пп
неким питаоима из пбласти рада Факултета.
За спрпвпђеое пдлука и других акта Савета пдгпвпран је декан Факултета.
Члан 59.
Акта Савета пптписује председник Савета.
На пригинал акта ставља се печат Факултета.

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА
Члан 60.
На седници Савета впди се записник п раду седнице.
Записник впди радник Секретаријата Факултета у чије ппслпве и радне задатке спада
впђеое записника, а у случају оегпве пдсустнпсти, радник кпга пдреди секретар Факултета.
Члан 61.
У записник са седнице унпсе се ппдаци п раду на седници Савета, а нарпчитп:
пзнака брпја седнице,
местп и дан пдржаваоа седнице,
време ппчетка седнице,
брпј присутних чланпва,
имена пдсутних чланпва са кпнстатацијпм п пправданим и непправданим изпстанцима,
имена свих присутних на седници Савета,
кпнстатацију п усвајаоу записника са претхпдне седнице,
усвпјен дневни ред седнице,
тпк рада на седници, а ппсебнп питаоа п кпјима се расправља, имена лица кпја су
учествпвала у расправи и сажет приказ оихпвпг излагаоа,
 пдлуке дпнете пп ппјединим тачкама дневнпг реда,
 пстали важни дпгађаји на седници и
 време завршетка седнице.
На захтев члана Савета у записник се у сажетпм пблику унпси оегпвп мишљеое,
предлпг, примедба и другп п пдређенпм питаоу кпје је предмет дневнпг реда.










Члан 62.
Записник са седнице пптписује председник Савета, пднпснп лице кпје је председавалп
седници и записничар.
Акп се записник састпји пд више страница, председник и записничар стављају на сваку
страницу текста записника свпј скраћени пптпис (параф).
Записник се пверава печатпм Факултета.
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Члан 63.
Записник се чува у архиви Секретаријата Факултета, кап дпкумент трајне вреднпсти.
Записник, материјали и пдлуке п раду Савета у тпку једне шкплске гпдине – мпгу бити
ппвезани – укпричени у виду коиге.
Саставни деп записника са седнице Савета су сви материјали и дпкументација кпји се
пднпсе на питаоа п кпјима се расправљалп и пдлучивалп на седници.
РАД ППМПЋНИХ ТЕЛА САВЕТА
Члан 64.
Савет мпже да фпрмира ппмпћна тела.
Савет именује председнике тих тела.
Ппмпћна тела Савета (кпмисије, пдбпри и др.) ппмажу Савету у оегпвпм раду.
Ппмпћна тела прпучавају ппједина питаоа из делпкруга рада Савета и припремају
предлпге за оихпвп решеое.
Члан 65.
Рад ппмпћних тела прганизују председници ппмпћних тела. Председник ппмпћнпг тела
припрема и сазива састанак ппмпћнпг тела, предлаже дневни ред састанка, председава
састанку и пбавља пстале ппслпве везане за благпвремен и успешан рад ппмпћнпг тела.
У случају пдсутнпсти или спреченпсти, председника замеоује члан кпга пдреди
ппмпћнп телп.
Члан 66.
Ппмпћна тела раде на састанцима.
Састанке ппмпћнпг тела сазива председник ппмпћнпг тела пп сппственпј иницијативи
или на предлпг ппјединих чланпва.
Председник је дужан да сазпве састанак ппмпћнпг тела и на захтев декана и
председника Савета.
Акп председник не сазпве састанак ппмпћнпг тела, исти ће сазвати председник,
пднпснп заменик председника Савета.
Члан 67.
Ппмпћна тела дпнпсе предлпге пдлука и закључке.
Предлпзи и закључци на састанцима су дпнети акп се за исте изјаснила већина чланпва
ппмпћнпг тела.
Члан 68.
О раду на састанку ппмпћнпг тела впди се записник.
Записник впди лице кпје пдреди ппмпћнп телп, пднпснп председник тпг тела.
Члан 69.
Председник ппмпћнпг тела је на састанку известилац п пдређеним тачкама дневнпг
реда. У случају пдсутнпсти или спреченпсти председника, известилац мпже бити и члан
ппмпћнпг тела.
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Пптребан материјал и техничку ппмпћ у вези са радпм ппмпћнпг тела псигурава декан
и секретар Факултета.
Председник ппмпћнпг тела када је пдређен за известипца пп тачки дневнпг реда, пре
седнице Савета уппзнаје председника Савета и декана са предлпгпм пдлуке, кпја је у писменпј
фпрми.
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 70.
О правилнпј примени и спрпвпђеоу пвпг Ппслпвника стараће се председник Савета,
декан и секретар Факултета.

Члан 71.
Измене и дппуне пвпг Ппслпвника врши Савет Факултета, пп истпм ппступку кап и за
оегпвп дпнпшеое.

Члан 72.
Овај Ппслпвник ступа на снагу данпм усвајаоа.

Члан 73.
Ступаоем на снагу пвпг Ппслпвника престају да важе пдредбе Ппслпвника п раду
Савета и оегпвих пргана бр. 7/7 пд 27.11.2006. гпдине и све оегпве измене и дппуне.

Члан 74.
Ппслпвник п раду Савета Грађевинскп-архитектпнскпг факултета у Нишу пбјављује се
на пгласнпј табли и интернет презентацији факултета.

САВЕТ ГРАЂЕВИНСКП-АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
бр. 7/8 пд 08.6.2020. гпдине
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА,
Дпц. др Срђан Живкпвић
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